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PROSEDYRER VED VOLD I NÆRE RELASJONER. 

Ansvar: 

Denne prosedyren gjelder ved alle typer vold både av fysisk og psykisk art.  Offentlige ansatte har 

plikt til å melde fra dersom de mistenker at barn blir utsatt for vold ( www.barnevernet.no ) ! 

 

Hvert enkelt tilfelle må alltid vurderes individuelt, blant annet på bakgrunn av hastegrad og 

alvorlighetsgrad. Det er viktig å presisere at prosedyren ikke tar hensyn til alle nyanser i slike saker, 

og at det er opp til den enkelte å vurdere hva som er riktig i den aktuelle situasjonen. For eksempel 

kan rekkefølgen i tiltakene variere ut fra situasjonens karakter. 

 

Formål med prosedyren: 

Å sette inn tiltak dersom man får mistanke om, eller kjennskap til at noen (voksne eller barn) blir 

utsatt for vold i nære relasjoner. 

 

Hva er vold i nære relasjoner? 

Definisjon: 

Vold er enhver handling rettet mot en annen person der handlingen skader, skremmer, smerter eller 

krenker, og får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutter å gjøre noe den vil (Per Isdal- 

«Meningen med volden»).  

Vold i nære relasjoner omfatter vold mellom familiemedlemmer eller andre som har et 

avhengighetsforhold til hverandre. Det er ofte vold som gjentar seg mellom de samme personene. 

 

Det finnes mange typer vold/ overgrep: 

- Med fysisk vold menes for eksempel spark, slag, lugging, dytting og holde fast. 

- Med psykisk vold menes for eksempel bruk av trusler, trakassering, kontrollere, isolere eller 

utøvelse av ekstrem makt og/ eller kontroll. 

- Med latent vold menes at det virker i kraft av mulighet til vold. 

- Med seksuell vold menes det voldtekt, tvinge noen til sex og andre seksuelle overgrep. 

- Med økonomisk vold menes det at noen tar pengene til en annen eller tvinger en annen til å 

skrive under på økonomiske papirer som den andre personen ikke forstår innholdet av. 

- Med materiell vold menes det at noen kaster ting, knuser ting eller ødelegger noe som betyr 

noe for en annen person. 

- Med tvangsekteskap menes det å true/ tvinge noen til å gifte seg mot sin vilje. 

- Med kjønnslemlestelse menes det omskjæring av kvinnelige kjønnsorganer. 

- Med menneskehandel menes det handel med kvinner, menn og barn. 

- Med digital vold menes det for eksempel mobbing, trusler, utestengning og psykisk vold som 

kan utføres anonymt og gjennom offentlige medier. Digital vold er ett økende problem.  

http://www.barnevernet.no/
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- Å være vitne til vold kan være traumatisk opplevelse, og er spesielt skadelig for barn. Derfor 

anses dette også som en form for vold. Et eksempel på dette er når et barn opplever at mor 

eller far utøver vold mot den andre. 

 

TILTAK: 

 

Vold mot barn. 

- Dersom du vurderer volden til å være en politisak: Kontakt politiet på tlf: 02 800/ 112. Man 

kan også kontakte politiet for en anonym forespørsel dersom man er i tvil om en sak. 

- Kontakt interkommunalt barnevern for Halsa, Rindal og Surnadal på tlf 71 65 59 00 (mandag - 

fredag 8.00- 15.00). Barnevernet tar også imot anonyme henvendelser dersom man er i tvil 

om en sak. Barnevernet har vakttelefon på ettermiddag og helg. 

 Ved akutt behov for barnevernstjenester utenom kontortid ring: 02800 (barnevernsvakta). 

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111. 

- Ved fysiske skader: Kontakt barnets fastlege, legevakt eller ambulanse.  

                   Rindal legekontor: 71 66 44 00. 

                   Legevakt: 116 117. 

                   Ambulanse: 113. 

- Det er viktig at barnet så fort som mulig undersøkes av lege dersom det er utsatt for fysisk 

vold. 

- NB: Ikke informer barnets foreldre/ foresatte dersom du mistenker at barnet blir utsatt for 

vold hjemme. 

 

Vold mot voksne. 

- Dersom du oppfatter volden som en politisak: Ring politiet på tlf: 02 800/ 112. Man kan også 

kontakte politiet for en anonym forespørsel dersom man er i tvil. 

- Ved fysiske skader eller seksuelle overgrep: Bistå den voldsutsatte i å komme i kontakt med 

fastlege, legevakt eller ambulanse. 

 

Rindal legekontor: 71 66 44 00. 

 

Legevakt: 116 117. 

 

Ambulanse: 113. 

 

Det er viktig med legeundersøkelse så raskt som mulig dersom man er utsatt for fysisk vold 

eller seksuelle overgrep. 

 For undersøkelse i etterkant av overgrep har St. Olavs Hospital en egen overgrepsenhet som 

gir tilbud til barn, ungdom, kvinner og menn som har vært utsatt for eller er mistenkt utsatt 

for overgrep. Tlf: 72 57 12 12. (Døgnåpent). Personen kan komme uten henvisning og 
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forholdet trenger ikke å være politianmeldt. Man kan være anonym om man ønsker det. 

Undersøkelsen er gratis. 

- Bistå den voldsutsatte med å opprette kontakt med krisesenter. Krisesenter for Orkdal og 

omegn: Tlf 72 48 24 10. E-post: krisesenteretorkdal@outlook.com. 

- Ved mistanke om rus i forhold til en gravid vil kommunejordmor sende bekymringsmelding til 

barnevern og henvise den gravide til psykososialt team ved St.Olavs hospital til nærmere 

oppfølging. 

- Vold mot gravide kvinner meldes til politiet på tlf 02 800/ 112. 

 

 

 

Kommunale tjenester: 

 

Barnehager og skole: 

De fleste barn går i barnehage før de begynner på skolen, og barna bruker mye tiden sin i 

barnehagen og på skolen. Barnehagene og skolene har en stor mulighet til å bli kjent med det enkelte 

barnet. De har en sentral rolle når det gjelder å avdekke vold og overgrep mot barn og unge som 

opplever vold i familien. Det er viktig å tydeliggjøre det ansvaret de ansatte i barnehager og skolen 

har når det handler om å melde inn bekymring til barnevernet. Det samme ansvaret gjelder 

pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). 

 

Helsestasjonen: 

Helsestasjonen er sentral når det handler om å møte barn fra de er i mors liv og framover i barne- og 

ungdomstiden. På den samme måten er de også sentrale når det handler om å avdekke vold og 

overgrep. Helsesøstertjenesten følger opp helsestasjonsprogrammet som er anbefalt av 

helsedirektoratet, der de i alle konsultasjoner med barn og foreldre skal gjøre generelle 

observasjoner og se etter tegn til vold, overgrep og omsorgssvikt. 

 

Hjemmetjenesten/ sykehjem/ miljøtjenesten: 

Hjemmetjenesten og sykehjemmet møter mange eldre i kommunen, enten som mottakere av 

hjemmesykepleie eller som beboer på sykehjemmet. En vet at vold mot eldre skjer, men at det er 

vanskelig å avdekke, det er ett skjult tema og tabubelagt.  

Miljøtjenesten har kontakt med personer som har psykisk utviklingshemming i bofelleskap. 

Det krever kunnskap for å komme med gode strategier, og det krever mot til å handle i forhold til 

tema. 

Fra denne delen av tjenesten er det viktig med kunnskapsheving slik at en skaper forståelse for 

problematikken, samtidig utvikler kompetanse for avdekking og handling.  

 

mailto:krisesenteretorkdal@outlook.com
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Psykisk helsetjeneste: 

Psykisk helsetjeneste er en del av det kommunale tjenestetilbudet for mennesker i krise, eller har 

psykiske helseutfordringer. Tilbudet den enkelte får er avhengig av hvor alvorlig situasjonen er, og 

hva som må til for at personen blir bedre. 

Enheten kan bidra med personlig oppfølging og samtaler, støtte til bedring og mestring, samtidig 

oppfølging i krisesituasjon.  

Under første kartleggingssamtale blir det tatt opp spørsmål om fysisk, psykisk og seksuell vold. 

Det er ikke nødvendig med henvisning for kontakt med psykisk helsetjeneste. 

 

 

 

 

Andre kontaktinstanser er: 

- RVTS Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region midt). 

De er tilgjengelig for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle 

overgrep, traumatisk stress, tvungen migrasjon eller selvmordsproblematikk. RVTS visjon er å 

styrke hjelpere gjennom kunnskap og samhandling. 

Tlf: 72 82 20 05. 

E-post: rvts@stolav.no  

Nettside: www.rvtsmidt.no 

 

 

- SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør- Trøndelag). 

Tilbyr hjelp til selvhjelp for å bearbeide traumer, og til å finne veien videre. Senteret er et 

lavterskeltilbud, og man trenger ingen henvising for å benytte tilbudet. Man kan være 

anonym ved kontakt med senteret. Tilbudet er gratis og de ansatte har taushetsplikt. 

Tlf: 73 89 08 80 / 99 57 11 98 (hverdager mellom 8.00- 15.00). 

Nettside: www.smiso-st.no 

 

 

- Orkdal DPS 

Tar imot pasienter både til poliklinisk behandling og til døgnopphold. De gir ett bredt spekter 

av utredning, diagnoser og behandling innen et vidt spekter av psykiske helseutfordringer. 

For å få behandlingstilbud ved Orkdal DPS må du bli henvist av din fastlege eller andre med 

henvisningsrett. 

 

- BUP Orkanger 

Poliklinikken for psykisk helsevern for barn og unge mellom 0-18 år gir ett tilbud om 

forebyggende arbeid, gjennomfører undersøkelser, gir behandling og råd/ rettledning til 

personer som har psykiske helseutfordringer eller psykiske lidelser. 

Ungdom over 16 år kan bli henvist uten at foreldrene trenger å bli informert. Krever 

henvisning fra lege. 

mailto:rvts@stolav.no
http://www.rvtsmidt.no/
http://www.smiso-st.no/
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- Familievernkontoret 

Familievernkontoret er ett tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- eller 

relasjonsproblemer. Familievernkontoret tilbyr hjelp gjennom samtaler. 

Familievernkontoret i Trondheim dekker alle kommunene i Sør-Trøndelag og har 

hovedkontor i Trondheim. Tilbudet er gratis og man trenger ikke henvisning for å komme dit. 

Tlf: 73 99 05 00. 

 

Nettsider: 

www.politiet.no Vold i nære relasjoner. 

www.dinutvei.no ( nasjonal veiviser ved vold og overgrep. 

www.psykologforeningen.no : Video- Å være offer for vold i nære relasjoner. 

Psykologspesialist Simonsen forteller om vanlige reaksjoner på vold i nære relasjoner. 

www.nkvts.no ( Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress). 

 

 

Kommunens tilbud til befolkningen aktualiseres gjennom en rekke lover. Eksempler på lover som 

aktualiserer og begrunner kommunens innsats på området vold i nære relasjoner er: 

Hjelpeapparat og helsetjenester 

- Lov om kommunale krisesentertilbud forplikter kommunene til å ha et krisesenter til kvinner, 

menn og barn. Loven krever også at det etableres kontakt med andre aktuelle deler av 

tjenesteapparatet. Se §§ 3 og 4 om individuell tilrettelegging av tilbud og om samordning av 

tjenester. 

- Lov om barnevernstjenester. Her finnes de mest sentrale regler i kap. 4 og i kap. 7, sistnevnte 

angår saksbehandling i Fylkesnemnda. 

- Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen regulerer rett til økonomisk 

stønad, rett til krisebolig m.m og hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne 

eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. (§§ 17, 18 og 19). 

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m gir grunnlaget for de praktiske helse- og 

sosialomsorgstjenester. Særlig viktig er § 3-3 a. Kommunens ansvar for å forebygge, avdekke 

og avverge vold og seksuelle overgrep og kap 7 som omhandler individuell plan med 

forskrifter. 

- Lov om spesialisthelsetjenestene. Mye av det som står her, vil for den aktuelle målgruppe 

dekkes godt av annen lovgivning. 

- Lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m gir rett til 

erstatning fra Staten selv om gjerningsmannen ikke kan eller ikke vil betale erstatning. 

- Lov om pasient- og brukerrettigheter opplyser om pasienters og klienters rettigheter, og Lov 

om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m omtaler i hovedsak hjelpemulighetene. 

- Lov om folkehelsearbeid, §4 gir kommunen ansvar for å forebygge fysisk og psykisk sykdom 

samt fremme god helse. 

- Lov om folketrygd omfatter NAVs regler om stønad til enslig forsørger, 

arbeidsavklaringspenger m.m. 

Familie og ekteskap. 

- Lov om barn og foreldre gir regler om barnefordeling, hvor barnet skal bo fast, samvær og 

eventuell deling av foreldreansvar. 

http://www.politiet.no/
http://www.dinutvei.no/
http://www.psykologforeningen.no/
http://www.nkvts.no/
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- Lov om ekteskap. Her vil reglene for frivillighet ved inngåelse av ekteskap, mekling ved 

familievernkontoret, seperasjon, skilsmisse og skifteoppgjør være de viktigste. 

 

Straff og straffeprosess 

- Lov om straff (straffeloven). En rekke bestemmelser vil være aktuelle, særlig bestemmelsene 

i kap. 26 om seksuallovbrudd, § 196 avvergeplikten, § 282 om mishandling i nære relasjoner 

og § 283 om grov mishandling i nære relasjoner, samt § 284 om kjønnslemlestelse og § 253 

om tvangsekteskap. 

- Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) har mange viktige regler, 

spesielt nevnes kap. 9 om retten til bistandsadvokat, kapiteel 10 om vitne og kapittel 17a om 

besøksforbud (også i voldsutøvers hjem). 

 

 


